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ت الجغسافُت فسوم مً وهي فسم   .والخدًثت الهامتالبشٍس

ً الباخثحن مً الىثحر اًدي نلى الهلم هرا للُه الري الىبحر الاهخمام هدُجت  جم خُث .اإلاهاضٍس

 .ومػمىنها الظيان حغسافُت مدخىي  نلى الترهحز

  الازع، نلى الظياوي الخىشَو في اإلاياهُت الخباًىاث فهم نلى ًسهص  -1

ٌ  بهدف الخىشَو هرا في اإلاؤزسة الهىامل دزاطت -2  .الفهم لهرا الىضى

  اإلاياهُت وازجباؾاتها الظياهُت الكىاهس -3

 مهها، جأزحراجه وجبادٌ واجطاالجه ونالكاجه الاوظان جدزض -4

 وجسهُبهم طماتهم جفاوث او الظياوي الخىشَو جباًً خُث مً طىاء اإلاياوي بالخباًً تهخم  -5

 .والثلافي والدًني والاكخطادي والهمسي  الىىعي

 التي والاطباب الهاإلاُت او فيها اإلادلُت طىاء الاوظان خسواث نلى الظيان حغسافُت جسهص -6

  ذلً، وزاء جىمً

 ثالبُاها بحن اللائمت اإلاهلدة الهالكاث وجدلُل جفظس الى الظيان حغسافُت حظعى هما -7

 خُث مً .الظيان وحغسافُت الدًمىغسافُا في ممثلت .الهالم لظيان الهلمُت الدزاطت  -1

ادة نىامل واطخلطاء الهالم في وجىشَههم نددهم  الىثافت او الىلطان او الٍص

  .والخسلخل

 والاطخلساز والىفُاث واإلاىالُد والؿالق الصواج وخاالث الهسكُت الخطائظ حهالج -2

  والخىؾحن والخهجحر والهجسة

 والاكلُمُت الدولُت واإلاجمىناث الظُاطُت الىخداث دازل الظيان جىشَو بئنادةتهخم  -3

  .الىاخدة الدولت وكؿاناث احصاء بحن او
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ت اإلاادًت الظيان خالت نً جىبئ التي اإلاشاول بهؼ دزاطت نلى جسهص -4  خالتهم مثل واإلاهىٍى

هخبر .وغحرها بُنهم الامُت جفش ي او الخهلُم اهدشاز ودزحت الصخُت  الدولت في الظيان َو

ت الامت زسوة هم ً والهلماء ناإلاُت هفاءاث مً فيهم بما البشٍس  واإلافىٍس

 .الظياوي الترهُب 1-

 .للظيان الجغسافي الخىشَو 2-

 .يانالظ همى 3-

اده في وازسها الهجسة 4-  .اإلادن طيان ٍش

خم ؿت بسطم ٍو  ول جمثل وفيها Dots map الىلاؽ زٍس

ؿت وهره انالظي مً مهُىا نددا هلؿت  هى هل ، الجغسافي الخىشَو همـ جددًد في مهمت الخٍس

 الهساق وحىىب وطـ نىد الخاٌ هى هما زؿُا جىشَها أم الهساق شماٌ في هما مىدشس همـ

  ام الهسب، وشـ والفساث دحلت امخداد مو الظيان ًترهص خُث
 
 في الخاٌ هى هما مخىخال امخدادا

ت اإلاساهص  .بغداد مثل السئِظت الخػٍس

لطد به الخىشَو الري  ت اليظبت إلى ٌظدىدٍو  مً اإلائٍى

ت اليظبت مثل ، الظيان إحمالي  آطُىي  بلد ول ووظبت ، الهالم طيان مً كازة ول لظيان اإلائٍى

 وجفُد .الهساق طيان احمالي مً مدافكت ول طيان وظبت او ، مثال اطُا طيان إحمالي مً

ؿت  نىامل جأزحر جدذ جلو والتي اإلايان في الخىشَو وظب جباًً جددًد في اليظبي الخىشَو زٍس

 .اإلايان في الؿسد نىامل او الجرب

لطد  خظاب الى وحظدىد General Density الهامت الىثافت منها ٍو

ؿت وجفُد .نليها ٌهِشىن  التي اإلاظاخت الى الظيان ندد  الػغـ ملداز جددًد في الىثافت زٍس

 الػغـ إلالداز جددًده في ومػلل دكُم غحر الهامت الىثافت ملُاض ان .ألازع نلى البشسي 

  البشسي 
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خم ؿت بسطم ٍو  مً مهُىا نددا هلؿت ول جمثل وفيها Dots map الىلاؽ زٍس

ؿت وهره انالظي  في هما مىدشس همـ هى هل ، الجغسافي الخىشَو همـ جددًد في مهمت الخٍس

 مو الظيان ًترهص خُث الهساق وحىىب وطـ نىد الخاٌ هى هما زؿُا جىشَها أم الهساق شماٌ

  ام الهسب، وشـ والفساث دحلت امخداد
 
ت اإلاساهص في الخاٌ هى هما مخىخال امخدادا  الخػٍس

 .بغداد مثل السئِظت

لطد به الخىشَو الري  : ت اليظبت إلى ٌظدىدٍو  مثل ، الظيان إحمالي مً اإلائٍى

ت اليظبت  اطُا طيان إحمالي مً آطُىي  بلد ول ووظبت ، الهالم طيان مً كازة ول لظيان اإلائٍى

ؿت وجفُد .الهساق طيان احمالي مً مدافكت ول طيان وظبت او ، مثال  في اليظبي الخىشَو زٍس

 في الؿسد نىامل او الجرب نىامل جأزحر جدذ جلو والتي اإلايان في الخىشَو وظب جباًً جددًد

 .اإلايان

ػم 2 هم/وظمت 111 مً اهثر الى الىثافت فُه وجسجفو  الاكلُم هرا ٍو

ىُت، اإلاخددة الىالًاث شسق  مً الاوطـ واللظم اوزبا غسب مثل ضىانُت مىاؾم  ومىاؾم الامٍس

 .آطُا شسق  مثل ضىانُت شزانُت ومىاؾم الهىدًت، اللازة شبه مثل شزانُت

ػم.2 هم/وظمت 111 - 11 بحن ما الىثافت فُه وجتراوح  هرا ٍو

ٌ  ومنها اللازاث في واطهت مىاؾم ؤلاكلُم يا في الىطؿى الظهى  مىاؾم مهكم و الشمالُت أمٍس

لُا  مهكم وهرلً الاطخىائُت، وشبه الاطخىائُت الغاباث مىاؾم باطخثىاء الصخساء حىىب أفٍس

ت زوطُا ازاض ي  .اطترالُا كازة مً الشسقي الثلث وازحرا أوزبا في وامخداداتها الاطٍُى

 الهالم في الجافت اإلاىاؾم وهي2 هم /وظمه 11 نً الىثافت فُه وجلل :

 الشمالي اللؿب مثل الخسازة دزحت اهسفاع فيها ٌشخد التي واإلاىاؾم الدفُئت، الصخازي  مثل

 وشبه الاطخىائُت اإلاىاؾم فان هرلً .كؿبُت شبه حهاث مً خىلها وما الجىىبي واللؿب
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 الجباٌ مىاؾم وازحرا ،والسؾىبت الخسازة ازجفام بفهل الىثافت كلُلت الازسي  هي الاطخىائُت

 والهمالًا وألهدًص السووي حباٌ مثل الىنسة اإلاسجفهت

 السووي حباٌ مثل الىنسة اإلاسجفهت الجباٌ مىاؾمفي  اكلُم  الىثافت الىاؾئتًخمثل  -1

 والهمالًا وألهدًص

 أوزبا في وامخداداتها الاطُىٍت زوطُا ازاض يمىاؾم في اكلُم الىثافت  اإلاخىطؿت   مثلخً -2

  اطترالُا كازة مً الشسقي الثلث وازحرا

 اإلاخددة الىالًاث شسق  مً الاوطـ واللظم اوزبا غسبفي  اكلُم الىثافت الهالُتًخمثل  -3

ىُت،  شسق  مثل ضىانُت شزانُت ومىاؾم الهىدًت، اللازة شبه مثل شزانُت ومىاؾم الامٍس

 آطُا

عال( ألازع طؿذ وازجفام الظيان هثافت بحن زابخت نالكت هىالً  جلل الظيان فىثافت ،)خػاَز

 بحن ما ٌهِشىن  الهالم طيان مً % 52 ان فاإلاهسوف .البدس طؿذ نً الازجفام مو باؾساد

 ما ٌهِشىن  الهالم طيان مً % 28 خىالي وان متٍر، 211 إلاظخىي  والازجفام البدس طؿذ مظخىي 

 البِئت في الخُاة ضهىباث إلى ذلً في الظبب ٌهىد .البدس طؿذ مظخىي  فىق  مترا 511 -211 بحن

ت اإلاظخلساث وبىاء اإلاؿلىب الاكخطادي اليشاؽ بممازطت حظمذ ال فهي الجبلُت  الىبحرة، الخػٍس

ىسفؼ ألاوهسجحن ًلل كدٍم  11111ازجفام فهىد الصخُت الطهىباث حاهب إلى  الػغـ ٍو

 .الدواز نىه ًدظبب مما الجىي 
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 اليشاؽ الاكخطادي بممازطت حظمذ ال فهي الجبلُت البِئت في الخُاة ضهىباث ج/ بظبب 

ت اإلاظخلساث وبىاء اإلاؿلىب  11111ازجفام فهىد الصخُت الطهىباث حاهب إلى الىبحرة، الخػٍس

ىسفؼ ألاوهسجحن ًلل كدٍم  الدواز نىه ًدظبب مما الجىي  الػغـ ٍو

  الهالم طيان مهكم ان
 
 الهسوع في اإلاهخدلت اإلاىؿلت او اإلاهخدٌ اإلاىاخي الاكلُم في ًسجىصون نادة

لل الىطؿى،  الدفُئت الصخازي  وفي الاطخىائي وشبه الاطخىائي الاكلُم في وهثافاتهم جىاحدهم ٍو

لُت الصخساء في الخاٌ هى هما  إلى الطُف فطل في الخسازة دزحت فيها جسجفو التي الىبري  الافٍس

 الؿىازق  ومنهم الصخازي  في السخل والبدو البدو مً اإلاجمىناث بهؼ حهِش .م) 61 ( مً أهثر

 في الامصون غاباث وفي اليىوغى غاباث في الصهىج والهماللت الاكصام وكبائل الىبري، الصخساء في

ا شماٌ في والاطىُمى الالب وكبائل هبحرة لدزحت مهصولت خالت  .وهىدا طِبحًر

 

 

 

 

  :

 ألانهاز، وهي الظؿدُت طىاء اإلاُاه، مطادز بخىشَو دوما الظيان جىشَو ًلترن 

ت اهمُخه بملداز فاإلااء .والاباز الهُىن  وهي الجىفُت أم  لفهالُاث حدا مهم فهى لإلوظان الخٍُى
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ؿت هلازن  ان وبئمياهىا .وافت الاكخطادًت ؤلاوظان ؿت الهساق في الظيان جىشَو بسٍس  امخداد وزٍس

  .الشماٌ في وآلاباز والهُىن  الهسب وشـ والفساث دحلت نهسي 

ت لإلوظان ومهم حدا  لفهالُاث ؤلاوظان الاكخطادًت . ج / وذلً ألهمُت اإلااء الخٍُى

 اللران والخُىان الىباث ٌشيل وهى Biosphere الخُىي  الغالف وحىد في مهمت التربت :التربت - د

 طبُل في الىاطهت اهخماماتها الهالم بلدان أبدث ذلً مً ؤلاوظان، غراء في ألاطاض ٌشىالن

 ، الهالم في والتربت الظيان جىشَو بحن واضخت الهالكت جبدو .اإلاهمت الثروة هره نلى الخفاف

ٌ  في الظيان فُترهص الصزانُت، البلدان في الطُما  اإلاخجددة الخطبت التربت ذاث الفُػُت، الظهى

 اللتراًذ جسبت ان ًالخل بِىما والطحن، الهىد وأنهاز والفساث ودحلت الىُل وادي في الخاٌ هى هما

ت اإلاىاؾم في  وان الهساق وفي .الخطىبت وكلُلت مخدللت جسبت ليىنها الظيان ججرب ال السؾبت اإلاداٍز

فُت الهجسة اطباب بحن مً  بشيل فيها اإلالىخت وازجفام التربت جدهىز  هى اإلادن الى الىاطهت الٍس

  .السطىبي الظهل مىؿلت في زاص

 

 الخطىبت وكلُلت مخدللت جسبت ليىنها ج/ الظيان

مخدللت و ان جسبت اللتراًذ ال ججرب الظيان ليىنها جسبت 

 كلُلت الخطىبت

اث في واهدشازها أوزبا كازة في الطىانُت الثىزة بهد :  بلُت في مسخلفت مظخٍى

 حرب في أهمُتها اإلاىازد لهره قهسث ، اإلاخىىنت اإلاهادن إلى الطىانت خاحت وبفهل الهالم، اهداء

 فكهسث اللؿبُت، شبه واإلاىاؾم الىنسة الجبلُت واإلاىاؾم الصخازي  دازل الى الهاملحن

ت اإلاظخلساث  .الطهبت البِئاث هره في البشٍس
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وذلً لىفاد اإلاهادن في اإلاىاحم اإلاىحىدة هىان الري وان الدافو السئِع لالطدُؿان في /ج 

 .  هره اإلاىاؾم البهُدة

 بهد الثىزة الطىانُت واغلب هره اإلاهادن ج / وذلً 
 
لخاحت ؤلاوظان إلى اإلاهادن زطىضا

خم هجستها بهد هػىب وهفاد اإلاىاحم اإلاىحىدة هىان .  مىحىدة في بِئاث ضهبت ٍو

 :البدسي  واملىكع اللازي  املىكع - و

لطد ؿت مالخكت فهىد ،الظاخلُت واإلاىاؾم اللازاث دازل بحن ما الظيان جىشَو به ٍو  جىشَو زٍس

 طيان مً % 75 وظبت ان فاإلاهسوف الظاخلُت اإلاىاؾم هي طياها اإلاىاؾم أهثر ان هالخل الظيان

 في الظبب ٌهىد و .اللازاث دازل باججاه هم 451 ومظافت الظاخل بحن ما وحىدهم ًترهص الهالم

 جسبت ذاث واطهت دلخاواث جبني مطباث في الظىاخل نىد جيخهي الهالم أنهاز غالبُت ان إلى ذلً

 ؤلاوظان فسص جلّسب الظىاخل وىن  حاهب الى الصزاعي، اليشاؽ نلى مصجهت مخجددة زطبت

 وفلحرة غُلت الظىاخل بهؼ ان .والطُد الىلل منها مخىىنت مجاالث في البداز اطخغالٌ مً

 في ذلً فُدظبب الشخاء فطل في جخجمد الظىاخل وبهؼ بحرو، في الخاٌ هى هما الظيان، جؿسد

 . نام ول في مىطمُت هجسة الى الظيان ًدفو مما الظىت مً شهىز  لهدة اإلاىاوئ غلم

 واطهت دلخاواث جبني مطباث في الظىاخل نىد جيخهي الهالم أنهاز غالبُت ان ج/ وذلً بظبب إلى

 فسص جلّسب الظىاخل وىن  حاهب الى الصزاعي، اليشاؽ نلى مصجهت زطبت مخجددة جسبت ذاث

 والطُد الىلل منها مخىىنت مجاالث في اطخغالٌ البداز مً ؤلاوظان

 

ت الهىامل اهم هى اليشاؽ هرا :  إلى الظيان ًجرب كد وهى البشٍس

 في الىفـ آباز اطخغالٌ مثل .الاكخطادي لليشاؽ الىبحرة اللُمت بفهل ؾازدة ضهبت بِئاث

 واإلاملىت والجصائس لُبُا في الخاٌ هى هما الدفُئت الصخازي  اواطـ وفي اللؿبُت، شبه اإلاىاؾم
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 الىاخد، الاكخطادي اليشاؽ ؾبُهت خظب نادة الظيان هثافت وجدباًً .الظهىدًت الهسبُت

 ان بانخباز اللمذ شزانت مىاؾم في الىثافت مً اهثر السش  شزانت مىاؾم في الىثافت فترجفو

 ٌ ٌ  اإلادطى  بِىما البشسي، الهمل هثافت الى حظدىد التي الىثُفت الصزانت بأطلىب شزانخه جخم الاو

ٌ  شزانت جخم  وآلاالث اإلايائً إلى حظدىد التي الىاطهت الصزانت بأطلىب الثاوي اإلادطى

ت ضىانت فان الخاٌ هرلً.الصزانُت  الاطمىذ ضىانت جخؿلبه مثلما ناملت اًدي جخؿلب ال الادٍو

هد .اليظُج أو  بهد الظياهُت للىثافت خاحت الاكخطادًت اليشاؾاث أهثر الخجازي  اليشاؽ َو

 مظاخاث نلى شاهلت نمازاث اخُاها، حشغل، والتي اإلاسهصي  الؿابو ذاث الىبحرة ألاطىاق جؿىز 

 غمً اإلادن في وحىدهم ًترهص الظيان مً % 61 مً اهثر ان هالخل الهساق وفي .مددودة ضغحرة

ت، والخدمُت الطىانُت اليشاؾاث حهدد بفهل وذلً مددودة بلدًت مظاخاث  ولهل والخجاٍز

 .واضخت امثلت وهسوىن والبطسة اإلاىضل ومدن بغداد مدًىت

وذلً بفهل اللُمت الىبحرة لليشاؽ الاكخطادي واطخغالٌ أباز الىفـ في اإلاىاؾم شبه  ج/ 

 ُت وأواطـ الصخازي الدفُئت هما هى الخاٌ في ول مً لُبُا والجصائس والظهىدًت .اللؿب

  

 ان بانخباز اللمذ شزانت مىاؾم في الىثافت مً ثراه السش  شزانت مىاؾم في الىثافت فترجفو

 ٌ ٌ  اإلادطى  بِىما البشسي، الهمل هثافت الى حظدىد التي الىثُفت الصزانت بأطلىب شزانخه جخم الاو

ٌ  شزانت جخم  والاالث اإلايائً إلى حظدىد التي الىاطهت الصزانت بأطلىب الثاوي اإلادطى

ت ضىانت فان الخاٌ هرلً.الصزانُت  الاطمىذ ضىانت جخؿلبه مثلما ناملت اًدي جخؿلب ال الادٍو

هد .اليظُج أو  بهد الظياهُت للىثافت خاحت الاكخطادًت اليشاؾاث أهثر الخجازي  اليشاؽ َو

 مظاخاث نلى شاهلت نمازاث اخُاها، حشغل، والتي اإلاسهصي  الؿابو ذاث الىبحرة ألاطىاق جؿىز 

 غمً اإلادن في وحىدهم ًترهص الظيان مً % 61 مً اهثر ان هالخل الهساق وفي .مددودة ضغحرة

ت، والخدمُت الطىانُت اليشاؾاث حهدد بفهل وذلً مددودة بلدًت مظاخاث  ولهل والخجاٍز

واضخت امثلت وهسوىن والبطسة اإلاىضل ومدن بغداد مدًىت
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ؿت وجفظحر الظيان جىشَو في اهمُتها الكاهسة لهره سُت الخٍس  لخىشَو الخاٍز

سُت فاإلاساهص الهالم في الظيان  بهؼ قهىز  في ألاطاض واهذ الدًيُت واإلاساهص اللدًمت الخاٍز

ت اإلاظخلساث  حهد الهساق وفي .اًؿالُا في والفاجُيان اإلاىىزة واإلادًىت اإلاىسمت مىت مثل البشٍس

خي الىزٍث الخلت مدًىت  ان هما .هِىىي  إلادًىت الىزٍثت فهي اإلاىضل شأن هرلً بابل، إلادًىت الخاٍز

سُت دًيُت مدن هي وطامساء وهسبالء والىجف والبطسة اليىفت مدن   . وجاٍز

 دوزه الظائدة اللُم الى ٌظدىد الري الاحخماعي للظلىن

ؿت نلى الظياهُت الىثافاث جباًً في  الى الىثافت هره جسجفو والهىد الطحن ففي الهالم، زٍس

 نلما الاهجاب، واؾالق اإلابىس الصواج هى ذلً الى دفهذ التي الاطباب بحن ومً نالُت مظخىٍاث

 الهالم في الخاٌ هرلً .الاهجاب جددًد في زطمُت طُاطت الازحرة، الهلىد في اجبهذ، الطحن ان

 بهد الطُما اإلادظازم الظياوي الىمى في دوزهما الاهجاب واؾالق اإلابىس للصواج وان فلد ؤلاطالمي

ً، اللسن  مً الثاوي الىطف  الخىمُت زؿـ جىفُر الى الهالم هرا بلدان جىحهذ خُث الهشٍس

 :3 الاطالمي الهالم بلدان في الظيان لىمى الظىىي  اإلاهدٌ ججاوش  للد .الاحخمانُت الاكخطادًت

 اإلاجخمو أفساد مىكف بفهل الاوزبُت اللازة بلدان في ذلً دون  أو :1 الى اإلاهدٌ هرا جساحو بِىما

 .اإلاخأزس الصواج وبفهل والاهجاب الصواج مً

 الاهجاب واؾالق اإلابىس ج/ بظبب الصواج

 باججاه الخغحر ًيىن  فلد الظيان ندد في الىمي الخغحر الظيان همى مً ًلطد

ادة  بىمى الخالخحن ولتي نلى فُؿلم نددهم، في الخىاكظ باججاه ًيىن  وكد الظيان ندد في الٍص

 وهي الؿبُهُت الخسهت وهما، الظياوي، اإلاجخمو في خسهخحن بفهل الظيان همى ًدطل .الظيان

 وخسهت الىافدًً خسهت نً هاججت وهي اإلاياهُت والخسهت والىفُاث، اإلاىالُد خسهت نً الىاججت

 .الىاشخحن

الخسهت الىمى الظياوي بفهل خسهخحن في اإلاجخمو الظياوي هما ًدطل  -

 الخسهت اإلاياهُت و  الؿبُهُت
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 نادة وجدظب ذلً، الى اشسها هما والىفُاث، اإلاىالُد خسهت وهي:  

 .الظىىي  الؿبُعي الىمى بمهدٌ

 دون  آزس إلى ميان مً الاهخلاٌ حهني وهي 

  اإلاخىلل ًلؿهها التي اإلاظافت إلى الىكس

 الظائدة، الاحخمانُت الاكخطادًت بالكسوف هثحرا جخأزس النها ذلً ج/ 

 

 جلدم مو بالتراحو تالخٍُى وفهالُاجه الجظم احهصة جبدأ خُث : 

الظً،

ٌ  نً الىاججت الامساع بظبب الىفُاث مً هبحرة وظبت جدطل    دزى

.ؤلاوظان حظم إلى الفاًسوطاث او الجسازُم

.الىهسبائُت والطهلت والدظمم والخسق  الغسق  مثل ومخهددة هثحرة وهي  

 

 :  ٌ . والفُػاهاث والبراهحن والصالش

 ج/ بظبب العجص والشُسىزت  والاطباب اإلاسغُت والخسوب واليىازر الؿبُهُت 

الخىادر -2الخسوب  -1جدطل الىفُاث بهدة اطباب 
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 الصخُت الخدماث ومظخىي  الثلافت ووشس الخهلم ومظخىي  اإلاهِش ي اإلاظخىي بظبب جباًً  

 .والؿبُت

 والبلدان اإلاخلدمت البلدان بحن ما Crude Death Rate الخام للىفُاث الظىىي  اإلاهدٌ ًسخلف

 في باأللف 21 مً اهثر الى ًسجفو باأللف 15 - 11 بحن ما ًتراوح اإلاخلدمت البلدان في فهى الىامُت،

ت اإلاهدالث جباًً ًلترن  .والظىدان وغُيُا ومالوي  أوغىدة مثل همىا والاكل الىامُت البلدان  الظىٍى

 الثلافت ووشس الخهلم ومظخىي  اإلاهِش ي اإلاظخىي  :في بالخباًً الهالم بلدان في للىفُاث الخام

 .والؿبُت الصخُت الخدماث ومظخىي 
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 ولهل .الهمل فسص نً بدثا الغالب في الىاض يهاحس خُث الهالم في اهمُت ألاهثر ألاطباب وهي

 الطُما الىافدًً، مً الاالف هجسة هي الهمل احل مً الدولُت او الخازحُت للهجسة مثاٌ ابسش 

حن،  طيان مً % 71 خىالي الىافدون  ٌشيل اإلاثاٌ طبُل فهلى الهسبي، الخلُج بلدان إلى الاطٍُى

 .اإلاخددة الهسبُت الامازاث دولت

 طباب اكخطادًت بدثا نً فسص الهمل  ج/ ال

 الىاض فيهاحس الدولُت، او الخازحُت الهجسة مً هبحر حصء وزاء الغالب، في هي، ألاطباب هره

اث جىفس ندم ومً الاغؿهاد خاالث مً للخسلظ نادة  .الاًدولىحُت اإلاهخلداث وازخالف الخٍس

 بهد الاطبان مً هبحر ندد وهاحس 1917 زىزة انلاب في السوض مً 1751111 هاحس فلد

 الىُان جأطِع بهد فلظؿحن مً الفلظؿُيُحن هجسة وهرلً الظلؿت، نلى « فساهيى» طُؿسة

 . لإلزهاب وممازطخه الطهُىوي

 الاوزبُحن مً الىبحرة ألانداد دفو والؿائفي الدًني فالخهطب الدولُت الهجسة خسهت في دوزها ولها

 اودث التي والبروحظخاهذ اليازىلًُ بحن الطساناث مً للخسلظ الجدًد الهالم إلى الهجسة إلى

 شبه في الىاطهت الهجسة وزاء واهذ الدًيُت الطساناث ان هما . الؿسفحن هال مً الاالف بدُاة

 الهىدوض بحن ما دًني أطاض نلى 1947 نام والباهظخان الهىد إلى جلظُمها بهد الهىدًت اللازة

 .واإلاظلمحن

الخهطب الدًني والؿائفي الري دفو أنداد هبحرة مً ألاوزبُحن للهجسة إلى الهالم   بظبب ج/

الهجسة الىاطهت   إلى  الجدًد للخسلظ مً الطساناث بحن اليازىلًُ والبروحظخاهذ إغافت

م ووان  1947الىؿاق التي شهدتها شبه اللازة الهىدًت بهد جلظُمها إلى الهىد والباهظخان نام 

 نلى أطاض دًني ما بحن الهىدوض واإلاظلمحن . الخلظُم
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ت أبىاء جدفو دًمىغسافُت قاهسة هي  ألازع جلدز ال ان لدزحت طيانها ندد ًصداد التي اللٍس

دطل اإلادن، إلى الهجسة إلى اطدُهابهم مً الصزانُت  مثال، فمطس، البلدان ضهُد نلى جأزحرها ٍو

 غحر البلدان أو الهسبُت البلدان إلى الهجسة إلى بأبىائها ًدفو الري الظياوي الفُؼ مً حهاوي

 . الهسبُت

 وبالخالي الجغسافُت بِئاجه جىىنذ مظاخخه احظهذ فيلما البلد بمظاخت جخهلم طبابألا  وهره

ل الطحن في الهجسة فسص ان اإلاثاٌ، طبُل فهلى فُه الهمل فسص جىىنذ  والىالًاث وهىدا والبراٍش

ظسا في الهجسة فسص مً أهثر وزوطُا اإلاخددة  . اإلاظاخاث جباًً بفهل وذلً وطحرالهيا وبىجان طَى

ً في منها اهبر هي ومطس الهساق في الهجسة فسص فان هرلً  خاالث بهؼ جدطل وكد .البدٍس

 او الهساق، وحىىب وطـ الصزانُت الترب جملح مثل للهجسة جدفو التي البِئت زطائظ في الخغُحر

ٌ  والبراهحن الفُػاهاث مثل اليىازر وكىم  .وغحرها والصالش

 الجغسافُت بِئاجه جىىنذ مظاخخه احظهذ فيلما البلد بمظاخت جخهلم ألاطباب هرهالن 

فُه الهمل فسص جىىنذ وبالخالي

 في أندادهم وشٍادة الظيان همى في طبب فالهجسة ، الظيان حجم حغحر في آلازاز هره جخلخظ

 فالبلدان .  الؿسد مىؿلت في الظيان جىاكظ في طبب وهي Pull Population الجرب مىؿلت

اداث حهسغذ كد الخلُجُت هت لٍص  وجىوع لبىان جخهسع بِىما اليها الىافدًً بفهل الظيان في طَس

 .ذلً نىع الى ومطس

 



 

 

14 

 بحن الىاخد البلد في جسخلف انها هما الؿسد، وبلدان الجرب بلدان بحن ما آلازاز هره جسخلف

ادة الجرب مىاؾم في الهجسة حظبب الهمىم فهلى .الؿسد ومىاؾم الجرب مىاؾم  أنداد في ٍش

 مً الىثحر حظبب والتي البؿالت الى ًلىد ولسبما احىزها، هبىؽ الى ًلىد مما الهاملت اللىي 

ادة ان هما .الاحخمانُت الاكخطادًت اإلاشىالث ً أنداد ٍش  ازجفام الى جلىد الجرب بلد في اإلاهاحٍس

 وهي آلازاز هره نىع الى فخخهسع الؿسد مىاؾم اما .والخدماث الظلو وأطهاز الاًجاز بدالث

 واحخمانُت اكخطادًت مشىالث والى احىزها، ازجفام الى ًلىد مما الهاملت اللىي  أنداد في الىلظ

الث هي الاكخطادًت آلازاز ومً .والخدماث الظلو وأطهاز الاًجاز بدالث تهبـ فلد  اإلاالُت الخدٍى

الث فهره واًؿالُا، والُىهان والُمً ولبىان مطس مثل بلدانهم الى اإلاهاحسون ًدىلها التي  الخدٍى

  وجفخذ اللىمي الدزل في مهما اطهاما حظهم
 
ً هؤالء نىدة نىد لالطدثماز فسضا  الى اإلاهاحٍس

 .بلدانهم

 في الؿسد ومىاؾم الجرب مىاؾم في او الؿسد، وبلدان الجرب بلدان في وجكهس ومخىىنت هثحرة وهي

ً وؾبُهت الهجسة حجم خظب وزؿىزتها خدتها وجسخلف الىاخد، البلد  اليشأة خُث مً اإلاهاحٍس

 مهدالث ازجفام الى نادة جخهسع الجاذبت اإلاىاؾم ان .الاكخطادي واإلاظخىي  والثلافت والتربُت

 هرلً .وغحرها اإلاسدزاث وحهاؾي والاخخُاٌ الظسكاث مثل أهىانها ازخالف نلى والجىىح الجسائم

 .آلاباء مغادزة بفهل ألابىاء جسبُت غهف ومً ألاطسي  الخفىً مً الؿسد مىاؾم حهاوي

هني ندد الىافدًً مؿسوخا منها ندد الىاشخحن  :   َو

 

 

 ذوىز  الى جىشَههم أي الجيع، خظب الظياوي اإلاجخمو افساد جىشَو مىه ًلطد :

Male اهار والى Female ، ًالظً خظب جىشَههم وهرل.  
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 ػت بلاندة الهسم هرا ًخمحز  الهسم هرا في فِشيل داإلاىالُ مهدٌ ازجفام نً هاججت نٍس

  ،الظيان احمالي مً % 61 -% 51 بحن ما ناما 15 نً أنمازهم جلل ممً الظً ضغاز

 ت الفئاث وظبت بطغس اإلاىخكم بالخدزج ًخمحز اهه ًمخاش هرا الهسم بلمت مدببت هما  الهمٍس

 فاهثر، ناما 65 أنمازهم جخجاوش  ممً الظيان انداد جمثل التي الهسم كمت ختى باؾساد

 وذلً الظيان احمالي مً :5 -:4 طىي  فيها الظيان وظبت حشيل ال دكُلت كمت وهي

 ؤلاوظان نمس مخىطـ ضغس بظبب

 . لُا آطُا في الىامُت البلدان حمُو في الهسم هرا ٌظىد يا وأفٍس  ندا فُما الالجُيُت، وأمٍس

ٌ  التي والطحن الُابان  خُث اإلاخلدمت البلدان همـ الى الىمـ هرا مً جسسج ان جداو

 مخىطـ اؾالت نلى الخىمُت زؿـ نملذ وخُث اليظل جددًد طُاطت الدولت اجبهذ

 .ؤلاوظان نمس

 جلل ممً الظً ضغاز الهسم هرا في فِشيل داإلاىالُ مهدٌ ازجفام نً هاججتج/ وذلً ألنها 

 .الظيان احمالي مً % 61 -% 51 بحن ما ناما 15 نً أنمازهم

 ؤلاوظان نمس مخىطـ ضغس بظبب وذلًج/ 

            

 كبار السن

 الشباب

   االطفال
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 ممازطت جخم خُث اإلاىالُد إلاهدٌ اليظبي الهبىؽ بفهل وظبُا اللاندة بػُم ًخمحز 

  .اإلاخأزس الصواج وبفهل لخدما اليظل غبـ

  ت الهمل كىة في جدزل التي الفئاث وهي الىطؿى الفئاث باحظام ًخمحز  جتراوح والتي البشٍس

 هباز جمثل التي الهسم كمت وظبُا جدظو هما ناما، 65 الى ناما 21 بحن ما فيها الانماز

  فاهثر 65 الظً

 ىُت اإلاخددة والىالًاث اوزبا بلدان غالبُت في الهسم هرا ٌظىد  واطترالُا وهىدا ألامٍس

 .والطحن الُابان في الهسم هرا ًكهس آطُا وفي ، وهُىشلىدا

خمحز الشُسىزت بمسخلت ًمس هسم وهى  غبـ طُاطت اإلاجخمو ًمازض خُث غُلت بلاندة ٍو

ٌ  انماز في الا ًخم ال الصواج ان هما هبحرة، لدزحت اليظل  الازبهحن او الثالزحن خى

دظو الهمس، مً   باؾساد الانماز مدزج ٍو

ٌ  خُث نٍسػت لمتب ًمخاش    .نادة الهمس مخىطـ ًؿى

  %15 وظبت اللمت وحشيل % 21 وظبت حشيلًمخاش بلاندة غُلت   

ظسا، هسمٌظىد هرا ال  د الجروٍج في ٌظىد اإلاظً الهسم فان نام وبشيل طَى  والظٍى

ؿاهُا فسوظا هدىه جصخف وبدأث والىمظا  .اإلاىسفػت والازاض ي واإلااهُا وبٍس
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 الخالت خظب جىشَههم وهى اإلاىدظبت، الخطائظ حملت نلى جىشَههم

 الخهلم ومظخىي  الاكخطادًت اليشاؾاث وخظب الصواحُت

  الهمس فئاث وخظب وإهار ذوىز  الجيع، خظب جىشَههم هى: 

ؿلم : 1-  ندد كظمت نلى وحهخمد اًػا الخظابُت الىثافت نليها ٍو

 اإلاىازد مً زالُت كُمت ذاث اإلاظاخت ليىن  هكسا اخُاها مػلل ملُاض وهى اإلاظاخت، نلى الظيان

 
 
 . اخُاها

 

فُحن الظيان ندد كظمت وهي  للصزانت، الطالخت ألازع مظاخت نلى الٍس

 .للصزانت الطالخت ألازاض ي مظاخت نلى )والخػس الٍسف( الظيان ندد بلظمت اخُاها وجدظب

 كبار السن

 الشباب 

 صغار السن
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ؿلم فهلُا اإلاصزونت اإلاظاخت نلى الٍسف طيان ندد كظمت وهي :  نليها ٍو

 .اًػا الفظُىلىحُت الىثافت

 

 الؿاكت + ألاولُت اإلاىاد : نلى الظيان ندد كظمت وهي 

 فلد الصزانُت غحر ألازع بمىازد تهخم لم اإلالاًِع هره ألن وهكسا. الرهىُت اإلاىاهب + بأهىانها

 الؿاكت +ألاولُت اإلاىازد :نلى الظيان ندد كظمت وهي ت،الاكخطادً الىثافت الى الباخثىن  جىضل

 هره خظاب خددوا فلد الهىاضس هره خظاب ضهىبت وبفهل .الرهىُت اإلاىاهب +بأهىانها

 .اللىمي للىاجج ممثال بانخبازه اللىمي الدزل نلى الظيان ندد بلظمت الىثافت

 

  اإلاىازد مً زالُت كُمت ذاث اإلاظاخت ليىن  ج/ 
 
 . اخُاها

 اإلاىازد زباث خالت ففي ، واإلاىازد الظيان ندد بحن اإلاخىاشهت الخالت وهي :

ادة اًت فان  .اإلاهِش ي اإلاظخىي  هبىؽ الى ًؤدي طىف جىاكظ او الظيان ندد في ٍش

 اإلاظخىي  لخدلُم اإلاىازد جدمل ًخجاوش  الري الظياوي الخفىق  خالت وهي :

 .اطُا شسقي حىىب بلدان ذلً ومثاٌ اإلاىاطب اإلاهِش ي

 اإلاؿلىب الهدد دون  الظيان ندد وىن  خالت وهي

 .لرلً هماذج واطترالُا هىدا مً ول وحهد اإلاخاخت، اإلاىازد الطخغالٌ

 اإلاىازد زباث خالت ففي ، واإلاىازد الظيان ندد بحن اإلاخىاشهت الخالت وهي :

ادة اًت فان  .اإلاهِش ي اإلاظخىي  هبىؽ الى ًؤدي طىف جىاكظ او الظيان ندد في ٍش
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 اإلاظخىي  لخدلُم اإلاىازد جدمل ًخجاوش  الري الظياوي الخفىق  خالت وهي :

 .اطُا شسقي حىىب بلدان ذلً ومثاٌ اإلاىاطب اإلاهِش ي

 اإلاىازد الطخغالٌ اإلاؿلىب الهدد دون  الظيان ندد وىن  خالت وهي

 .لرلً هماذج واطترالُا هىدا مً ول وحهد اإلاخاخت،

هاث ؤلاحساءاث حمُو هي  نلى الخأزحر بهدف الدولت جخبىاها التي والدشَس

 إحساءاث مً ٌظخلصمه وما الخيازس نلى فدصجُهها الظياوي، اإلاجخمو الفساد الدًمىغسافي الظلىن

هاث  طُاطت آلازس هى ألاطسة وجسؿُـ اليظل غبـ نلى وحصجُهها طياهُت، طُاطت ٌهد وحشَس

ادة حصجو ال الهالم بلدان بهؼ ان نلى .طياهُت  الى ألامس وجترن اليظل غبـ حصجو وال الٍص

  .إلاجخمو

 .اوزبا بلدان مثل الىمى زفؼ الى تهدف مهلىت طياهُت طُاطت حهخمد بلدان 1-

ادة الى تهدف مهلىت طياهُت طُاطت حهخمد بلدان 2-  الهسبي الخلُج وبلدان الهساق وهي :الىمى ٍش

 .واطترالُا وهىدا ولُبُا

 .الهالم بلدان غالبُت في وجخمثل : مهلىت طياهُت طُاطت حهخمد ال بلدان 3-

  واإلاىؿلت غحر اإلاأهىلت اإلاىؿلت اإلاأهىلتجىلظم مىاؾم الهساق الى كظمحن هما 

 نهسي  إمخداد نلى ، البالد وحىىب وطـ في ، السطىبي الظهل هي اإلاىؿلت هره -

ٌ  مىاؾم هرلً ، الهسب شـ وازحرا وفسونهما وزوافدهما والفساث دحلت  الجبلُت الظهى

 . هسدطخان اكلُم في الفظُدت والىدًان
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 انها وفسونهما، والفساث دحلت اليها جطل وال الجفاف فيها ٌظىد التي الغسبُت الهػبت مىؿلت وهي

ت مظخلساث طىي  فيها جىحد فال الظيان كلُلت  مثل والهُىن  آلاباز مُاه نلى حهخمد ضغحرة بشٍس

 الظلمان كػاء ومسهص الىجف مدافكت في الشبىت وهاخُت هسبالء مدافكت في الخمس نحن هاخُت

 في  الىسُب وهاخُت الىلُد وهاخُت السؾبت كػاء ومسهص اإلاثنى مدافكت في البطُت وهاخُت

 . الاهباز مدافكت

 الهسب وشـ والفساث دحلت انهاز بامخداد الهساق طيان غالبُت جىشَو ًلترن  : 

 . . ننها اإلاخفسنت والفسوم وزوافدهما

كهس :  اإلاظخلساث جىدشس خُث واضح بشيل الجبلُت اإلاىؿلت في الىمـ هرا ٍو

ت  هسدطخان اكلُم مدافكاث في للظيان اإلاُاه مطادز وهي ، وآلاباز الهُىن  اهدشاز مو البشٍس

 . هِىىي  مدافكت مً الجبلُت والجهاث

كهس :  الكسوف حظاند خُث ، الغسبُت الهػبت فىق  الىمـ هرا ٍو

 آلاباز خفس نلى حظاند او الهُىن  قهىز  نلى الجُمىزفىلىحُت

 وآلاباز الهُىن  مً اإلاُاه بمطادز ىاازجبؿ الجبلُت اإلاىؿلت طيانج/ الن 

  اإلاىاؾم الجبلُتفي  همـ الخىشَو اإلايشسًخسر الظيان  -1

  الظهل السطىبيفي  همـ الخىشَو الخؿيًخسر الظيان  -2

 الصخازي  في همـ الخىشَو اإلابهثرًخسر الظيان  -3

شيل السطىبي الظهل بحن ما الهساق ازع جدىىم-  الجبلُت واإلاىؿلت % 24 وظبت َو

  % 55 وظبت وحشيل الغسبُت والهػبت ، % 15 وظبت وحشيل اإلاخمىحت واإلاىؿلت :6وظبت حشيلو 
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 دزحاث في الىبحر الخباًً ًكهس وال الهساق مظاخت مهكم والجاف الدافئ اإلاىار ٌظىد

لل الجبلُت اإلاىؿلت في الظىت في ملم 811 الى ًطل خُث الامؿاز طلىؽ في ،بل الخسازة  ولما ٍو

 الهػبت فىق  غسبه في ملم 51 ونً الهساق حىىب في ملم 211 نً ًلل ختى وغسبا حىىبا اججهىا

 . الدوز  هرا مثل اإلاائُت للمىازد وان بل الظيان جىشَو في مباشس دوز  للمىار ًىً لم . الغسبُت

  فيها ٌهِش التي مظخلساجه ًبني ان الاوظان الٌظخؿُو :
ّ
 او اإلاُاه مطادز نلى الا

با  والسوافد الهسب وشـ والفساث دحلت بػفاف السطىبي الظهل طيان ازجبـ ذلً مً .منها كٍس

 مً اإلاُاه بمطادز الجبلُت اإلاىؿلت طيان ازجبـ هما ، ننها اإلاخفسنت والفسوم فيها جطب التي

ؿت اإلاُاه إلاطادز الجغسافي الخىشَو زطم وكد ، وآلاباز الهُىن   هما للظيان الجغسافي الخىشَو زٍس

 . ذلً الى اشسها

  الخطبت السطىبُت التربت واهذ فلد الظيان، جىشَو في دوزها للتربت ان الشً -
 
 نامال

 
 
 وازجفام التربت جدهىز  وبفهل ازسي، الى مىؿلت مً هثافاتهم وجباًً الظيان جىشَو في اطاطُا

فُت الهجسة خطلذ فيها اإلالىخت  وجدظحن الازاض ي اطخطالح فان وبالؿبو اإلادن، الى الىاطهت الٍس

ً مً البهؼ نىدة نلى ٌصجو كد بل الهجسة مً ًدد طىف التربت  .أزاغيهم الى اإلاهاحٍس

ت اإلاظخلساث قهىز  نلى اإلاسخلفت اإلاهدهُت اإلاىازد اهدشاف شجو -  البشٍس

  او خىلها
 
با  الىفـ آباز بكهىز  اكترن  هسوىن مدًىت جؿىز  ان الى وشحر اإلاثاٌ طبُل فهلى منها، كٍس

 .فيها

  اإلاىازد اإلاهدهُت -2التربت -1ُت اإلاؤزسة في جىشَو طيان الهساق مً الهىامل الؿبُه

 ودوزه زاضت بطىزة والخدمي الطىاعي اليشاؽ واحظام الاكخطادًت، اليشاؾاث لخىىمان 

ادة وحظازم اإلادن جىامي في الىبحر ت جىخالث قهىز  في حظبب مما فيها، الظيان حجم في الٍص  خػٍس

خي للهامل ووان .وازبُل والبطسة واإلاىضل الهاضمت بغداد مثل هبحرة   ازسه والدًني الخاٍز
 
 ، اًػا

خي الىزٍث اإلاىضل مدًىت حهد اإلاثاٌ طبُل فهلى  اإلاىطىز، إلادًىت اطخمساز هي وبغداد آلشىز  الخاٍز
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ت بابل وزٍث هي والخلت اإلادوزة، بغداد  في الىبحر فهله الدًني للهامل وان .أوز  وزٍث والىاضٍس

 .نام ألالف الازحرة الثالر اإلادن هره نمس ججاوش  للد والىجف، وهسبالء طامساء وجؿىز  وشأة

 في الهدد هرا ًىاهص وان أن فبهد الهساق طيان أنداد همى في هبحر جصاًد خطل للد

د ما الى 1997 طىت حهداد   29 ىاليخ وبلغ  .وظمت ملُىن  22 نلى ًٍص
 
 ٌشحر وهرا 2118 تطى ملُىها

 . اإلادة هره زالٌ الظيان لىمى الظىىي  اإلاخىطـ ازجفام الى

 الظيان وظبت ازجفام زالٌ مً في خطل الري الاحخماعي الاكخطادي الخؿىز : 

 . الخػس

ادة  :  ادة في حظبب الازسي  هي الظياهُت الٍص  الظيان همى ان أي ، طياهُت ٍش

لت ًدطل  . اإلاسهب السبذ بؿٍس

وهى اإلاهدٌ الري هدطل نلُه مً كظمت الفسق بحن الخهداد  

 1111الظابم والخهداد الالخم ملظمت نلى ندد الظىىاث بحن الخهدادًً مػسوبت في 

 

 

 الى حشحر اليظب وهره الانداد هره ان للمىالُد الظىىي  اإلاهدٌ ازجفام الى حشحر نٍسػت كاندة-1

 الظيان طفه خىالي ان

 ضغحرة وظبت وهره % 3،4 وظبت ٌشيلىن  فاهثر طىت 65 نمس مً للظيان ضغحرة مدببت كمت-2

  الاوظان نمس مخىطـ ضغس نلى جدٌ

 وهرا ، ناما  19 - 15 (14 -طىت مً أكل( الفئت مً الاهار انداد نلى الروىز  انداد جخفىق  -1

با الهالم في اإلاجخمهاث ليافت الدًمىغسافُت الؿبُهت مو ًخفم الخفىق   انداد ان خُث ، جلٍس

 . الاهار اإلاىالُد انداد مً اهثر الروىزهي اإلاىالُد

 دون  هي اليظبت وهره 99 امسأة 111 ول الى الروىز  بهدد جلاض والتي الىىم وظبت جبلغ   -2

 الى ٌهىد الروىز  في الىلظ هرا ولهل ) 115 - 111 ( بحن ما نادة جتراوح التي الهاإلاُت اليظبت



 

 

23 

 في وهي ، البالد زازج الى الهجسة الى وهرلً ، 1981 نام مىر الهساق منها ناوى التي الخسوب

 .ذوىز  هجسة مهكمها

 ناما 85 الفئت وختى ناما )  61  – 65  ( الفئت مً الروىز  انداد نلى الاهار انداد جخفىق  -3

 مهدالث جسجفو خُث الهالم إلاجخمهاث الدًمىغسافُت الؿبُهت مو ًخفم اًػا وهرا ، فاهثر

 . الانماز هره مثل في الاهار نلى الروىز  وفُاث

 ) 49 - 45 ( والفئت ناما ) 25 - 21 ( الفئت بحن ما الروىز  انداد نلى الاهار انداد جخفىق  -4

ت الخدمت في الدازلت الفئاث وهي ناما  بحن اهدلهذ التي الخسوب في واشترهذ الهظىٍس

ً الهلدًً في وححراهه الهساق   ازجفام نىه حظبب مما اإلااض ي اللسن  مً الازحًر

 الهسم الفتيهسم الظيان في الهساق مً همـ 

ًلطد به جىشَو الظيان الى ٍزف وخػس وهرا الخىشَو مهم الهه 

ف ًمازطىن الصزانت  ًىشف ؾبُهت جىشَو الظيان نلى وشاؾاتهم اإلاسخلفت  فالظيان الٍس

ت والاكخطادًت  والسعي ، بِىما الظيان الخػس ًمازطىن اليشاؾاث الخجاٍز

ف ًمازطىن ًىشف ؾبُهت جىشَو الظيان نل ألههج/  ى وشاؾاتهم اإلاسخلفت  فالظيان الٍس

ت والاكخطادًت   الصزانت والسعي ، بِىما الظيان الخػس ًمازطىن اليشاؾاث الخجاٍز

 جطب التي والسوافد الهسب وشـ والفساث دحلت بػفاف ًسجبـ الظيان هىا  :

 ، وآلاباز الهُىن  مً اإلاُاه بمطادز الجبلُت اإلاىؿلت طيان ازجبـ هما ، ننها اإلاخفسنت والفسوم فيها

ؿت اإلاُاه إلاطادز الجغسافي الخىشَو زطم وكد  . ذلً الى اشسها هما للظيان الجغسافي الخىشَو زٍس

  اإلاظخلساث قهىز  نلى اإلاسخلفت اإلاهدهُت داإلاىاز اهدشافًسجبـ الظيان هىا ب

ت   او خىلها البشٍس
 
با  آباز بكهىز  اكترن  هسوىن مدًىت جؿىز  ان الى وشحر اإلاثاٌ طبُل فهلى منها، كٍس

 فيها الىفـ
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  م فىق مظخىي طؿذ البدس 511% مً طيان الهالم دون الازجفام  28ٌهِش -1 

 مترٍ  211 إلاظخىي  زجفاموالا  البدس مظخىي طؿذ بحن ما ٌهِشىن  الهالم طيان مً % 52 ان-2 

ت اإلاىاؾم في اللتراًذ جسبت ان-3    الظيان ججرب ال السؾبت اإلاداٍز

 أن هثافت الظيان جلل باؾساد مو الازجفام نً طؿذ البدس-4 

 بخىشَو مطادز اإلاُاه -5 
 
 ًلترن جىشَو الظيان دوما

يا الشم -6  يا ما شالذ أؾالٌ مدن الخهدًً اللدًمت كائمت في أهثر مً بلد في أوزبا وأمٍس الُت وأمٍس

  الجىىبُت

 دازل باججاه هم 451 ومظافت الظاخل بحن ما وحىدهم ًترهص الهالم طيان مً % 75 وظبت ان-7 

  اللازاث

صداد في الظىاخل -8  ل في ألاماشون ٍو  ًلل الظيان في البراٍش

ت الجاذبت للظيان هدى البِئاث الطهبت الؿازدة -9  ٌهخبر اليشاؽ الاكخطادي أهم الهىامل البشٍس

  للظيان

اث نالُت -11   جسجفو الىثافت الظياهُت في الطحن والهىد الى مظخٍى

 ُاثخدور قاهسة الىف-11 

  ًدباًً مهدٌ الىفُاث الخام دازل البلد الىاخد-12 

 الخىشَع خظب الىثافت الخىشَع اليظبي الخىشَع العددي حغسافُت الظيان

 الاطىُمى الالب العماللت الصهىج الاكصام

 الىثافت العامت جسهُب الظيان الفُض الظياوي معدٌ الىفُاث الخام

فُت الىثافت الاكخصادًت  الخىشَع البُئي للظيان الظُاطت الظياهُت الىثافت الٍس

 معدٌ الىالداث الخام الىثافت الصزاعُت اللتراًذ هسم املجخمع الىاضج

  هسم املجخمع املظً  العىازق  هسم املجخمع الفتي 

 ؟؟ لـــــــــــــــــــادز الفصــــــــــــً كبل ان حغــــــــــــــــــــــاخخبر هفظ
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حن الى دٌو الخلُج -13   هجسة الاف الهماٌ الاطٍُى

 الاطباب الدًيُت اخدي نىامل الهجسة -14 

 ًمخاش الهسم اإلاجخمو الفتي بلاندة نٍسػت -15 

 ًمخاش هسم اإلاجمو الفتي بلمت مدببت   -16 

 ًمخاش هسم اإلاجخمو الىاضج بػُم اللاندة وظبُا  -17 

 جمخاش كمت الهسم الىاضج باالحظام وظبُا -18 

 ًؿلم نلى الىثافت الظياهُت الهامت بانها مػلله وغحر دكُلت-19 

 ًخمثل طيان اإلاىؿلت الجبلُت بىمـ الخىشَو  اإلاىدشس-21 

 ان خظب البِئت مهم حداٌهد جىشَو الظي -نلل-21 

 الخسهت الؿبُهُت واإلاياهُت للظيان-1 

 الىافدًً والىاشخحن-2 

ً الظيان وجسهُب الظيان-3   جيٍى

 الدجم الىاكظ للظيان والدجم الصائد للظيان والدجم الامثل للظيان-4 

 اإلاىازد اإلاهدهُت واإلاىازد اإلاائُت في جىشَو طيان الهساق-5 

 الاكالُم الظياهُت السئِظُت في الهالم-6 

 اضج وهسم اإلاجخمو الفتي مو السطم هسم اإلاجخمو لى-7 

 هسم اإلاجخمو الفتي وهسم اإلاجخمو اإلاظً مو السطم-8 

 الهجسة الدازلُت والهجسة الخازحُت -9 

 الخىشَو الهددي والخىشَو اليظبي و الخىشَو خظب الىثافت للظيان -11 

 ض/ ماهي اكالُم الىثافت الظياهُت السئِظُت في العالم مع الامثلت ؟ وشازي مهم 

ض / ما هي أهم الظىاهس التي جفظس العالكت املياهُت لخىشَع الظيان ) العىامل املؤزسة في 

 جىشَع الظيان( ؟

 ؟؟ لـــــــــــــــــــادز الفصــــــــــــً كبل ان حغــــــــــــــــــــــاخخبر هفظ
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 ض/ ماهي اطباب الىفُاث عددها  

هي اطباب الهجسة ؟ جلف وزاء الهجسة عدة اطباب اشسح الاطباب الاكخصادًت او ض/ ما

  الظُاطُت او الدًيُت ؟

 عالكت بين جىشَع الظيان والتربت ؟ لهي اض/ ما

 ض/ للهجسة ازاز دًمىغسافُت وضخها ؟ ماهي الازاز الدًمغسافُت للهجسة ؟ 

 ض/ ماهي اهىاع الهسم الظياوي ؟ عددها مع ذهسها اهم مميزاتها ؟

 ض/ ماذا ًلصد بهسم املجخمع املظً للظيان وضخه مع السطم ؟ 

 ؟  واملىازد الظيان بين العالكت لاًِعم ض/ ماهي 

 ض/ ماهي اهىاع الىثافاث الظياهُت ؟

 في العساق ؟ الظيان جىشَع اهماط ض/ ماهي 

ت الظىاهس ض/ماهي   املؤزسة  في جىشَع الظيان في العساق ؟ البشٍس

 ض/ ماهي خصائص الهسم الظياوي في العساق ؟ 

ادة الظياهُت   اذهسهما بالخفصُل ؟ خلُلخينض/ ماهي خلائم الىمى او الٍص

 بعها الدٌو ؟ ض/ عدد الظُاطاث الظياهُت التي جد

 الظياهُت الظُاطت اعخمادها خُث مً العالم بلدان ض/ جىلظم

 وبين حهاث ول كازة جباًيذ الىثافاث  ض / بفعل جباًً جىشَع الظيان بين اللازاث

 ، جيلم عً ول منها بالخفصُل ؟وشيلذ أكالُم هثافت زئِظُت  الظياهُت

ت ؟ اذهس العىامل  ض/ هىالً عىامل مؤزسة في جىشَع الظيان منها ظبُعُت واخسي بشٍس

 العبُعُت ؟ وشازي 

ت اذهس العىامل   أهمها عدًدة بعىامل العالم في الظيان جىشَع ض/ ًخأزس ظبُعُت وبشٍس

  العبُعُت ؟

ت ت ؟ اذهس العىامل البشٍس   ض/ ًخازس جىشَع الظيان بعىامل ظبُعُت واخسي بشٍس
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وضح ذلً او  الىاخد، الاكخصادي اليشاط تظبُع خظب عادة الظيان هثافت وجدباًًض/ 

 ث2014هاكش ذلً او بين ذلً ؟ وشازي 

ت املؤزسة في جىشَع الظيان وضح ذلً  خي مً العىامل البشٍس  ؟ض/ ٌعد الخعىز الخاٍز

 على الظياهُت الىثافاث جباًً في دوزه الظائدة اللُم الى ٌظدىد الري الاحخماعي للظلىنض/ 

عت  ؟ وضح ذلً العالم خٍس

؟ وصخُت واحخماعُت اكخصادًت عىامل بعدة الُىم جخأزس خُث بُىلىجي خدر الىفُاثض/ 

 وضح ذلً 

 ض/ وضح الازاز الاكخصادًت للهجسة ؟ 

 ض/ ان الىثافت الظياهُت العامت غير وافُت هدلُل ًىشف الضغغ الظياوي على الازض ؟ 

 الكت بين الظيان واملىازد ؟ ض/ ماذا ًيخج عً الع

 خاصت بصىزة والخدمي الصىاعي اليشاط واحظاع الاكخصادًت، اليشاظاث لخىىعض/ ان 

ادة وحظازع املدن جىامي في الىبير ودوزه  ؟ وضح ذلً فيها الظيان حجم في الٍص

 ض/ ًؤشس ازجفاع املخىطغ الظياوي في العساق الى خلُلخين وضخهما ؟ 

 

 :17712844145- 17816824571 

د الالىترووي :   yahoo.com15drmuslim@او مساطلت الحًر
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